РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
София 1000, бул.”Княз Ал. Дондуков” 9, ет. 4, тел. 981 11 33; Факс: 987 40 01

ТРИГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА НА ЦКБППМН
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗА ПЕРИОДА
2019- 2021 г.
РАЗДЕЛ І
„КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА БППМН”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Превенция

и

противодействие

на

девиациите

в

поведението

на

подрастващите
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1.Повишаване на квалификацията на работещите в системата за БППМН в
съответствие с Правило 22 от Минималните стандартни правила на ООН за
правораздаване при непълнолетните.
2.Ограничаване

на

криминалната

активност

на

малолетните

и

непълнолетните.
3.Усъвършенстване на професионалните умения на специалистите за
изграждане на нагласи за просоциално поведение при малолетните и
непълнолетните.

Дейност 1.1

Организиране и провеждане на обучителни семинари за секретарите на
местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към
ЦКБППМН.

Отговорна

ЦКБППМН

институция/организация
Партньори

Университетски преподаватели, специалисти от практиката и действащи
магистрати с богат професионален опит.

Финансиране

От бюджета на ЦКБППМН – не е необходимо допълнително финансиране

Срок

2019-2021 г.

Очаквани резултати

Повишена квалификация и обогатени професионални умения на секретарите
на МКБППМН.

Индикатори за

Проведени обучения, брой участници. Използване на анкетен въпросник.

изпълнение

Дейност 1.2

Организиране и провеждане на Национално съвещание със секретарите
на местните комисии за БППМН.

Отговорна

ЦКБППМН

институция/организация
Партньори

Секретаря и експерти от ЦКБППМН, университетски преподаватели,

Финансиране
Срок

От бюджета на ЦКБППМН и бюджетите на МКБППМН. Не е необходимо
допълнително финансиране
2019-2021 г.

Очаквани резултати

Повишаването на квалификацията на секретарите на МКБППМН.
Усъвършенстване на умения за работа по казуси.
Придобити знания за добри практики в превантивната дейност.
Мултиплициране на добри практики.

Индикатори за

Проведени обучения, брой участници. Решени казуси. Представени успешни

изпълнение

практики.

РАЗДЕЛ ІІ
„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕД МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Идентификация на фактори, провокиращи девиации в поведението с оглед
предотвратяване на извършването на криминални деяния от малолетни и
непълнолетни.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1.Изследователска и аналитична дейност по първична и вторична превенция.
2.Изготвяне на сравнителен анализ за агресивното и насилственото
поведение при непълнолетните.

Дейност 2.1

Провеждане на изследване на тема „Насилието при непълнолетните“.
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Отговорна

Експертен състав на ЦКБППМН.

институция/организация
Партньори

МКБППМН

Финансиране

От бюджета на ЦКБППМН. Не е необходимо допълнително финансиране.

Срок

2019 г.

Очаквани резултати

Идентифицирани фактори и причини, провокиращи прояви на насилие

Индикатори за

Изготвен доклад с анализ на информацията, мерки и предложения за
повишаване резултатността на първичната и вторичната превенция в
дейността на местните комисии за БППМН

изпълнение

Дейност 2.2

Изготвяне на наръчник по превенция на насилието при малолетни и
непълнолетни.

Отговорна

Експертен състав на ЦКБППМН.

институция/организация
Партньори

Университетски преподаватели

Финансиране

От бюджета на ЦКБППМН

Срок

2019 г.

Очаквани резултати

Успешно прилагане в практиката на МКБППМН

Индикатори за

Отпечатване и разпространение в МКБППМН за въвеждане в практическата

изпълнение

им работа.

РАЗДЕЛ ІІІ
„ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Повишаване на резултатността на дейността на местните комисии за БППМН

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1.Осъществяване на методическо ръководство върху дейността на местните
комисии
2.Осъществяване на контрол върху дейността на местните комисии

Дейност 3.1

Извършване на проверки в местните комисии за БППМН.

Отговорна

ЦКБППМН.

институция/организация
Партньори
Финансиране

Необходими са допълнително 6 000 лева годишно по бюджета на ЦКБППМН
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Срок

2019-2021 г.

Очаквани резултати

Оказване на консултативна и методическа помощ на място. Установяване на
евентуални пропуски в работата на МКБППМН и предприемане на
необходимите действия за отстраняването им.
Изготвяне на методически указания

Индикатори за

Брой консултирани МКБППМН, брой посетени МКБППМН. Изготвени

изпълнение

методически указания.

РАЗДЕЛ ІV
„ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩА”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Превенцията на престъпността и насилието в училищната среда.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1.Разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с
подрастващи, споделящи идеи или членуващи в групи с екстремистки и
радикален характер.
2. Реализация на национално движение „Училището – сигурна среда за
децата“.

Дейност 4.1

Организиране и провеждане на обучение на училищни директори,
училищни психолози и педагогически съветници за разпознаване на
радикализиращо поведение при подрастващите.

Отговорна

Секретар на ЦКБППМН.

институция/организация
Партньори

МОН, РУО.

Финансиране

Необходими са 3 520 лева годишно допълнително по бюджета на ЦКБППМН

Срок

2019-2021 г.

Очаквани резултати

Повишаване на квалификацията на училищни директори, училищни психолози
и педагогически съветници. Придобиване на знания за идентификация и
работа с радикализиращи се младежи.

Индикатори за

Проведено обучение. Брой обучени директори, брой обучени училищни

изпълнение

психолози, брой обучени педагогически съветници.

Дейност 4.2

Организиране и провеждане на обучение на училищни директори,
училищни психолози и педагогически съветници за реализация на
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движение „Училището – сигурна среда за децата“.
Отговорна

Секретар на ЦКБППМН. ОбКБППМН - Пловдив

институция/организация
Партньори

МОН, РУО.

Финансиране
Срок

Не е необходимо допълнително финансиране – включено е във
финансирането на Дейност 4.1.
2019-2021 г.

Очаквани резултати

Повишаване на квалификацията на училищни директори, училищни психолози
и педагогически съветници. Повишаване на сигурността на децата в училище.

Индикатори за

Проведено обучение. Брой обучени директори, брой обучени училищни

изпълнение

психолози, брой обучени педагогически съветници.

РАЗДЕЛ V
„АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ ПО РАННА ПРЕВЕНЦИЯ”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Ранна превенция на поведенчески проблеми при подрастващите

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1.Разпознаване на настроения и нагласи на децата иницииращи асоциалното
им поведение.
2.Идентификация на настроения и нагласи на учениците провокиращи
антисоциалното и девиантното им поведение.

Дейност 5.1

Изготвяне на помагало за работа по ранна превенция за деца и родители.

Отговорна

Експертен състав на ЦКБППМН.

институция/организация
Партньори

Университетски преподаватели

Финансиране

От бюджета на ЦКБППМН

Срок

2020 г.

Очаквани резултати

Успешно прилагане в МКБППМН.

Индикатори за

Отпечатване и разпространение в МКБППМН за въвеждане в практическата

изпълнение

им работа.
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РАЗДЕЛ VІ
СПИСАНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗПИТАНИЕ”
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Повишаване информираността на обществото по проблемите на девиациите в
поведението на подрастващите

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1.Подпомагане на работата на местните комисии за БППМН
2.Популяризиране на дейността на Централната и местните комисии за
БППМН

и

информиране

на

обществеността

за

превантивната

и

консултативната дейност на комисиите.

Дейност 6.1

Възобновяване на издаването на списание „Обществено възпитание –
орган на Централната комисия за БППМН

Отговорна

Секретарят на ЦКБППМН.

институция/организация
Партньори

Автори на материали, университетски преподаватели,

Финансиране

Необходими са допълнително 7 800 лева годишно по бюджета на ЦКБППМН

Срок

2019 - 2021 г.

Очаквани резултати

Възобновяване на издаването на списанието.

Индикатори за

Разпространение на списанието в електронен формат.

изпълнение

РАЗДЕЛ VІІ
РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ДЕВИАНТНО И ПРОТИВОПРАВНО ПОВЕДЕНИЕ 2019 – 2021
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Превенция и противодействие на криминогенни фактори в семейна среда и
постигане на висока ефективност на домашното възпитание

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1.Повишаване на родителския

капацитет и информиране за ефективни

методи и подходи във възпитателния процес на семейната среда.
2.Формиране на умения за преодоляване на агресивното поведение и
насилието в семейството, за хуманно общуване с децата и решаване на
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конфликти.
3.Засилване на обществената и правна взискателност към родителите, които
се отнасят безотговорно

към

своите задължения по отглеждането и

възпитанието на децата си.
4.Усъвършенстване на координацията на централно и местно ниво за
реализацията на програми по превенция на девиантното и противоправното
поведение на малолетни и непълнолетни, насочени към семейството.

Дейност 7.1

Организиране на дейността по изпълнение на програмата. Изготвяне на
Методическо ръководство и методически насоки за обучителите.

Отговорна

ЦКБППМН

институция/организация
Партньори

Университетски преподаватели.

Финансиране

Необходими са допълнително 2 150 лв. по бюджета на ЦКБППМН за 2019 г.

Срок

2019 г.

Очаквани резултати

Повишена квалификация и методическа обезпеченост на специалистите,
практикуващи пряко на терен превантивна и корекционно-възпитателна
дейност с цел поовишаване на капацитета на родителите по въпросите на
възпитанието и знанията им относно проблемите на детската възраст

Индикатори за

Създаване и отпечатване на методическо ръководство за работа с родители.

изпълнение

Дейност 7.2

Специализирано обучение от типа „обучение на обучители“ на
специалистите (секретари на МКБППМН), ангажирани в реализацията на
програмата.

Отговорна

ЦКБППМН

институция/организация
Партньори

Университетски преподаватели.

Финансиране

Необходими са допълнително 4 720 лева по бюджета на ЦКБППМН.

Срок

първо полугодие на 2020 г.

Очаквани резултати

Повишаването на квалификацията на секретарите на МКБППМН, работещи в
сферата на превенцията на девиантното и противоправното поведение и
детската проблематика.

Индикатори за

Провеждане на обучение: 1) Секретари на МКБППМН от Северна България; 2)
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изпълнение

Секретари на МКБППМН от Южна България. Брой обучени.

Дейност 7.3

Оценяване на рисковите фактори при родители и семейства.

Отговорна

Местните комисии за БППМН

институция/организация
Партньори

Обществени

възпитатели.

Инспектори

от

детските

педагогически

стаи.Социални работници от отдел „Закрила на детето”. Училищни комисии за
превенция (УКП). Специалисти и експерти от КСУДС. Кризисни центрове. ЦОП.
ЦНСТ.
Финансиране

От бюджетите на МКБППМН

Срок

второ полугодие на 2020 г.– първо полугодие на 2021 г.

Очаквани резултати

Повишаване на ефективността на работа по случаи.
Постигане на по-добра координация и комуникация между изпълняващите на
теренната дейност.

Индикатори за
изпълнение

Брой оценени родители и семейства. Брой доклади по установени случаи на
домашно насилие, пренебрегване, изоставяне на деца, занемарени
родителски грижи, криминогенно повлияване.

Дейност 7.4

Работа с родители за повишаване на родителския им капацитет.

Отговорна

Местните комисии за БППМН

институция/организация
Партньори

Обществени възпитатели. Инспектори от детските педагогически стаи.
Социални работници от отдел „Закрила на детето”. Училищни комисии за
превенция (УКП).

Финансиране

От бюджетите на МКБППМН

Срок

второ полугодие на 2020 г.– първо полугодие на 2021 г.

Очаквани резултати

Повишено ниво на родителския капацитет и придобити знания по проблемите
на детската възраст на родители на деца с девиантно и противоправно
поведение; на родители с наложена марка по чл. 15 от закона за БППМН; на
родители с криминално поведение и девиантни прояви.

Индикатори за

Брой проведени обучения. Брой обучени родители на деца с девиантно и
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изпълнение

противоправно поведение, брой обучени родители с мярка по чл.15 от
ЗБППМН и в криминогенен риск. Брой родители с позитивна промяна в
поведението.

Дейност 7.5

Подкрепа на родители и семейства.

Отговорна

МКБППМН. Дирекциите „Социално подпомагане“.

институция/организация
Партньори

КСУДС; ЦОП.

Финансиране

От бюджетите на МКБППМН. Не е необходимо допълнително финансиране

Срок

второ полугодие на 2020 г.– първо полугодие на 2021 г.

Очаквани резултати

Повишаване на подкрепата на родителите и семействата.

Индикатори за
изпълнение

Брой обучения. Брой участници. Брой подпомогнати родители и семейства.

Дейност 7.6

Създаване на партньорска мрежа за продължаване устойчивостта на
програмата.

Отговорна

ЦКБППМН, МКБППМН.

институция/организация
Партньори

МВР, МТСП, МОН, АСП, ДАЗД.

Финансиране

Не е необходимо допълнително финансиране

Срок

2019 – 2021 г.

Очаквани резултати

Устойчивост на програмата

Индикатори за
изпълнение

Брой проведени мултидисциплинарни екипни и групови срещи и консултативни
местни (екипни) супервизии; екипни интервенции по случаи. Изградена
постоянно действаща партньорска мрежа на местно и национално равнище.
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Дейност 7.7

Мониторинг по изпълнението на програмата.

Отговорна

ЦКБППМН

институция/организация
Партньори

Университетски преподаватели.

Финансиране

Необходими са допълнително 4 720 лева по бюджета на ЦКБППМН.

Срок

второ полугодие на 2021 г.

Очаквани резултати

Методическо подпомагане на специалистите, осъществяващи програмата на
терен. Повишаване на уменията им за провеждане на обученията. Обмяна на
информация за проблеми, възникнали в хода на реализация на програмата.
Обсъждане на действия за преодоляването им.

Индикатори за
изпълнение

Провеждане на две супервизиращи срещи: 1) Секретари на МКБППМН от
Северна България; 2) Секретари на МКБППМН от Южна България. Брой
обучени. Брой проведени обучения. Оказана методическа помощ

Дейност 7.8

Информационно

осигуряване

на

програмата

и

публичност

на

изпълнението.
Отговорна

ЦКБППМН

институция/организация
Партньори

Всички партньори по програмата на национално и местно ниво.

Финансиране

Не са необходими допълнителни средства. За информационното осигуряване
ще се ползват средствата по т. 9 от приложената Бюджетна прогноза

Срок

2019 – 2021 г.

Очаквани резултати

Повишаване на обществената информираност за ролята на родителите при
възпитанието на децата им и за местните комисии за БППМН като общински
структури, оказващи консултативна помощ и превантивна дейност.

Индикатори за
изпълнение

Обратна връзка от участниците в програмата.
Брой пресконференции. Брой публикации в медиите.
Поддържане на рубрика в сайта на ЦКБППМН по програмата.
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СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ
АСП

Агенция за социално подпомагане

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

КСУДС

Комплекс за социални услуги на деца и семейства

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

МВР

Министерство на вътрешните работи

МОН

Министерство на образованието и науката

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

ОбКБППМН

Общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните

РУО

Регионално управление на образованието

УКП

Училищни комисии по превенция

ЦКБППМН

Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа
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